
Bacoff 
Oppdatert: 

04/2021 

Produkttype 

Flytende biocid konsentrat. 

PT2: Desinfeksjonsmiddel og øvrige biocidprodukter for privat anvending og for anvending  

Innen den offentlige helse og sykepleie. 

PT10: Konserveringsmiddel for byggningssten. 
 

Bruksområde 

Til fjerning av svertesopp (overflatesopp), grønske (grønnalger), bakterier og lignende.  

Benyttes til å desinfisere og motvirke sopp– og algevekster på ubehandlede, beisete, malte  

eller lakkerte overflater av tre, metall, teglstein, naturstein, puss– og betongoverflater som mur, 

takstein og belegningsstein eller lignende. Produktet kan også brukes til desinfeksjon av  

overflater både inne og ute i boliger, industri og landbruk.  
 

Brukerveiledning og dosering 

Sterkt skitne overflater vaskes først med egnet vaskemiddel. Etterskyll godt med rent vann.   

Overflatene som skal behandles må være tørre for optimal effekt. Produktet påføres med  

lavtrykkssprøyte, sprayflaske, svamp eller kost. Unngå innånding av damper og aerosoler. 

Skal IKKE brukes på papp– eller shingeltak. 

 

 Sterkt angrepne overflater av svertesopp, grønske eller lignende doseres med                  

 1 liter SEID Bacoff på 3 liter vann. Fukt hele overflaten god med bruksløsningen.  

 La bruksløsningen tørke inn på overflaten. Det bør ikke komme fuktighet på overflaten  

 det første døgnet etter påføring. La det stå å virke til det uønskede smusset er drept,  

 min. 3 døgn. Da kan overflaten spyles/skylles og eventuelt børstes ren. På takstein,  

 belegningsstein, mur– og betongoverflater kan om ønskelig regnvær fjerne det over tid.  

 I mange tilfeller er overflaten tilstrekkelig ren for videre behandling av overflaten etter  

 fjerning av urenhetene med SEID Bacoff. Dette fordi SEID Bacoff  også har rengjørende 

 egenskaper.  

 

 Moderat angrepet overflate av svertesopp, grønske eller lignende kan doseres med       

 1 liter SEID Bacoff på 4-5 liter vann. Samme fremgangsmåte som over. 

 

 Malte overflater som er vasket, børstet og skrapet doseres 1 liter SEID Bacoff på 20 liter 

vann. La bruksløsningen tørke inn i overflaten og ikke skyll den vekk. Når overflaten har  

tørket tilstrekkelig kan ny maling igangsettes. Da har du en bakteriehindrene biocidfilm 

som hindrer fremtidige angrep under malingen. 

 

 Ubehandlet trevirke som har stått en stund og skal males doseres 1 liter SEID Bacoff på     

10 liter vann. Samme fremgangsmåte som over.  

 

 På problemområder hvor urenhetene kommer fort tilbake og på ubehandlet trevirke som 

ikke ønskes malt, doseres 1 liter SEID Bacoff på 3-5 liter vann. La bruksløsningen tørke inn i 

overflaten og ikke skyll den vekk. Det bør ikke komme fuktighet på overflaten det første 

døgnet etter påføring. Da holder du overflatene og trevirket fri for urenheter i lengre tid. 

Dette er aktuelt på skygge– og fuktige områder og på ubehandlede terrassebord eller 

lignende.  
 

 Overflatedesinfeksjon på rene harde overflater doseres 1 liter SEID Bacoff på 49 liter vann. 

Virketid ca. 15 min. før avskylling med rent vann. I enkelte tilfeller kan det være nødvendig 

med lengre virketid, sterkere konsentrasjon og eller gjentatt behandling. 
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Egenskaper 

Effekt:  Best effekt når overflatetemperaturen er over 15 °C. 

Dekkevne:  1 liter bruksløsning rekker til 6-30 m² alt etter sugeevne i overflaten. 

Reaktivitet:  Angriper ikke aluminium, stål, plast, lakk e.l. ved anbefalt konsentrasjon. 

Utseende:  Blank væske. 

Skumevne:  Skummer. 

pH:   6 (i konsentrat). ~7 i 20% bruksløsning. 
 

Aktivt virkestoff 

C12-C16 alkylbenzyldimetylammonium klorid: 99,4g/L 
 

Holdbarhet og lagringsbetingelser 

Holdbar i minimum 3 år fra produksjonsdato ved frostfri lagring.  

Unngå ekstreme temperaturer og direkte sollys. 

Oppbevares i originalemballasje og utenfor barns rekkevidde.  
 

Forpakning og GTIN-nr. 

5 liter.  

Art.nr.:   214-4-5         

Kart. à:   4 stk. 

GTIN-13 F-pak.:  7090012241099 

GTIN-13 D-paK.:  7090012247244 
 

Miljø– og produktinformasjon 

Produktet er bionedbrytbart og registrert i Produktregisteret med Pr.nr. 110640. 

Det er betalt miljøavgift for denne emballasje. Leveres som farlig avfall til  

godkjent behandler eller innsamler. 
 

Sikkerhetsforhold 

Se sikkerhetsdatablad og eller verneblad for SEID Bacoff. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For ytterligere informasjon; 

www.bergenkjemi.no 
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